MAMS
1146 Budapest
István mezei u. 1-3
Motocross Sportszakmai beszámoló 2012
A nehéz gazdasági helyzetünk ellenére az mx sportágnak továbbra sem csökkent népszerűsége,
versenyeink az elmúlt évekhez hasonlóan azonos létszámmal és nézetséggel lettek megrendezve.
A Motocross továbbra is a legnépszerűbb sportága a motorsportnak, egyedül az utánpótlás
versenyzőinknél érezhető ez a nehéz időszak. Észrevehető, hogy egyre kevesebb junior korú
versenyző válassza ezt a költséges sportágat. Ezt jelen pillanatban még nem érezzük, de a
későbbiekben ez meg fog látszani az élsport versenyein.
2011-ben kiírt bajnokságainkat és kupa sorozatainkat maradéktalanul teljesítettük, egyetlen egy
versenyünket sem kellet törölnünk, egy géposztály a Supersenior kivételével minden kategóriában
értékelhető eredmények születtek.
Nemzetközi eredményeink egyre jobban háttérbe szorulnak, az élversenyzőink a Cseh bajnokságot
részesítik előnyben, Szvoboda Bence, Németh Kornél, Szőke Márk és Déczi Balázs állandó
résztvevője a cseh sorozatnak, mind a négy versenyzőnk szerződés szerint cseh csapatban motoroznak.
Németh Kornél egy, Szvoboda Bence három, még Déczi Balázs egy világbajnoki futamon vett részt,
Szvoboda Bence és Déczi Balázs pontszerző helyen végzett.
Nemzetközi szinten a Juniorversenyzőink is remekeltek, Pál Markó, Kovács Ádám és Biró Bende a
Közép Európa Kupa végső győztese, Rozgonyi Ákos az MX85 EB sorozat állandó részvevője volt.
Még Ausztriában az mx50-es kategóriában Kovács Ádám a és Jakob Kristóf szerzett végső győzelmet.
2011-ben a szakágunk keretéből támogatást tudtunk nyújtani az élsport és az utánpótlás versenyeket
rendező szakosztályainknak. Ismételten támogattuk a Junior csapatbajnokságon részvevő
versenyzőinket.
Több élsportolónkat segítettük azzal, hogy átvállaltuk a nemzetközi liszenc költségüket, ezzel hozzá
járultunk ahhoz, hogy nemzetközi rendezvényen részt vegyenek.
Az Új 19 év alatti Utánpótlás MX2-es kategóriánk nagy népszerűségnek örvend, több versenyüket a
maximális létszámmal sikerült indítanunk.
Sajnos a tömegsport sorozatban több régiós versenyünk teljesen megszűnt, eltűnt a Dél és Kelet Kupa,
de a nyugati régióban rendezett Nyugatkupa sorozat meg fokozatosan erősödik.
Azért akadtak problémák is, ami kihat a sportág jövőjére, a gazdasági nehézségek miatt egyre több
támogató fordít hátat a sportágunknak. Amelyek nélkül nehéz lesz átvészelni a következő éveket.
Meg felelő támogatás hiányában 2011-ben a sokszoros bajnokunk Borka János fejezetbe idő előtt a
pályafutását. 2012-re több versenyzőnk jelentette be a visszavonulását, mivel nem tudják a családi
kasszából vállalni a sportágunk igen nagy költségeit.
Mindezeket és a problémákat leszámítva, tudván a mai gazdasági helyzetet, egy stabil esztendőn
vagyunk túl. Remélem, hogy az idei esztendőről is hasonló beszámolót tudok készíteni.

Kérem a szakágvezetőket és az elnökségi tagokat, a 2011-es beszámolóm elfogadására.
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